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BMN § 3 
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan. 
 
__________________ 
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BMN § 4   
 
Nämndens organisation, ansvar och mål 
 
Samtal förs om nämndens organisation. 
 
Förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen Jeanette Lämmel konstaterar att förvaltningen 
delar nämndens uppfattning om jävsproblematiken och informerar om att frågan kommer att utredas 
under året. 
Nämndens roll diskuteras och kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) beskriver den, av 
kommunfullmäktige fastställd, politiska organisationen och fördelningen mellan kommunens olika 
politiska instanser. Han betonar nämndens funktion som kommunens myndighetsnämnd inom miljö- 
och byggnadsfrågor i enlighet med Fullmäktiges arbetsordning och nämndernas reglemente, antaget 
och reviderat av kommunfullmäktige 29 februari 2012 respektive 26 september 2012 (KF § 26 och § 
145). 
Arbetet och processer kring kommunrevisionens synpunkter avhandlas. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 5   dnr E 2010-415 
 
Föreläggande om att inkomma med handlingsplan med anledning av klagomål på buller på 
fastigheten Åmåls-Nygård 1:11, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 3 bilagor från miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson daterad 
12 januari 2016 behandlas.   
 
XXXX, hyresgäst i bostadshus på fastigheten Åmåls-Nygård 1:11, framförde den 22 juni 2011 
klagomål på hög ljudnivå från blästringsarbeten i verksamheten tillhörande Åmåls Stålkonstruktioner 
AB, fastigheten Åmåls-Nygård 1:79. Ljudnivåmätningar utfördes den 8 juni 2011 vid tomtgränsen på 
fastigheten Åmåls-Nygård 1:11 av personal från miljöenheten. 
Uppmätta ljudnivåer från blästringen översteg klart Naturvårdsverkets riktvärden. 
Vid miljöenhetens bedömning konstaterades att ljudnivåerna från blästringsverksamheten var 
förhöjda på tomten hos XXXX men att ljudnivåerna dock inte kunde bedömas som så höga att det 
förelåg risk för hans hälsa. XXXX meddelade dessutom att han inte längre kände sig störd av ljudet 
från Åmåls. Ärendet bedömdes därför kunna avslutas. 
 
Under våren 2015 framförde XXXX förnyade klagomål över störningar från blästrings-verksamheten 
vilket resulterat i ett flertal platsbesök under sommaren och hösten 2015. Även klagomål över lukt av 
lösningsmedel från verksamheten vid Nya Åmål Stålkonstruktioner AB framfördes.  
 
Blästringsverksamheten bedrivs numera av ett externt företag, Maxat Måleri i Säffle AB. 
Verksamheten är lokaliserad i samma plasttält som det förra företaget, Åmåls Stålkonstruktioner AB, 
tidigare bedrev verksamheten i. Detta tälts öppning är placerat ca 50 m från fastighetsgräns till 
Åmåls-Nygård 1:11.   
 
Den 14 december 2015 utfördes en indikerande mätning på tre platser på och i anslutning till 
fastigheten Åmåls-Nygård 1:11 mellan cirka 13.45–14.00. Mätningarna utfördes då blästring pågick. 
1 - Där uppfartsvägen delar sig till dels bostaden dels parkområdet ca 35 m från plasttältets öppning: 
      83,8 dBA ekvivalent ljudnivå 
2 - På uppfartsväg vid tomtgräns (vid brevlåda) ca 60 m från plasttältets öppning: 
     75 dBA ekvivalent ljudnivå  
3 - Vid bostadens uteplats, hörn mot entré ca 70 m från plasttältets öppning:  
     68,7 dBA ekvivalent ljudnivå 
  Viss bakgrundsstörning från vägtrafik förekom under mätperioden. 
 
Riktvärde vid bostäder utomhus för ljudnivå från industri/verksamhet uppgår till 50 dBA ekvivalent 
dag 06-18 (Naturvårdsverkets Rapport 6538, 2015, Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller). 
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Forts. BMN § 5   dnr E 2010-415 
 
Nämndens ställningstagande 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att bullerstörningarna vid XXXXs boende är av den omfattningen 
att de uppfyller definitionen av olägenhet för människors hälsa enligt 9 kapitlet 3 § miljöbalken. 
Verksamheten som bullerstörningarna kommer ifrån är lokaliserad inom ett område avsett för 
småindustri och kontor och något klagomål eller någon olägenhet vid bostadshusen som, näst efter 
XXXX ligger närmast Nya Åmål Stålkonstruktioner AB har inte kunnat konstateras. Med hänsyn 
taget till ovanstående och till det faktum att Åmåls kommun bedriver uthyrningsverksamhet av bostad 
i strid med planbestämmelserna är det mer rimligt att ålägga Åmåls kommun att komma till rätta med 
bullerolägenheten vid bostadshuset än att ålägga industrin att vidta bullerdämpande åtgärder. Med 
tanke på platsens planbestämmelser, den konstaterade bullerolägenheten samt klagomålet på 
luktstörning kan det ifrågasättas om platsen överhuvudtaget är lämplig för boende.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun förelägger, med stöd av 26 kapitlet 9 § miljöbalken (MB) 
och hänvisning till 2 kapitlet 3 § MB, kommunstyrelsen i Åmåls kommun, organisationsnummer 
212000-1587 att: 
 

1. Inkomma med en handlingsplan som beskriver hur man avser att komma till rätta med den 
olägenhet från buller som de boende på fastigheten Åmåls-Nygård 1:11 upplever vid sin 
bostad.                                           
Handlingsplanen ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast fyra veckor efter att 
beslutet vunnit laga kraft. 
 

Detta föreläggande kan, om bygg- och miljönämnden bedömer att åtgärderna som beskrivs i planen 
inte är tillräckligt omfattande, följas av ytterligare ålägganden. 

 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Åmåls kommun, kommunstyrelsen 
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BMN § 6   dnr E 2015-575 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för avverkning av träd på fastigheten Fagerhult 1:29, Åmåls 
kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 3 bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 14 januari 2016 
behandlas.  
 
XXXX har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för avverkning av träd på fastigheten 
Fagerhult 1:29. Träden, vilka till antalet är ca 20st utgörs huvudsakligen av granar, tallar och enstaka 
björkar där de äldsta träden uppskattas vara cirka 80 år. Träden står intill vägen  
(i nordöst-sydvästlig riktning), vilken gränsar mot fastigheten. Miljöenheten har besökt platsen. 
 
Fastigheten Fagerhult 1:29 ligger inom Stentjärnets strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat 
område får man inte utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter  
(7 kap 18 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b § miljöbalken).  
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att avverkningen av träden längs vägen är motiverad och att det är 
ett angeläget allmänt intresse att de tas bort då de, på grund av ålder och den förhärskande 
vindriktningen, riskerar att falla över den väg de står intill och på så sätt utgör en fara för trafikanter.  
Åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse vilket utgör ett av de tillämpliga särskilda skälen 
som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken).  
Åtgärden kan också, i vissa avseenden, gynna de biologiska värdena på platsen då det innebär ett ökat 
ljusinsläpp till en vidkronig ek längre in på tomten.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för avverkning av träd på 
fastigheten Fagerhult 1:29. Endast den mark som behövs för ändamålet får tas i anspråk. 
 
Dispensen förenas med nedanstående villkor: 
 

1. Avverkning av träd får endast ske inom anvisat område på markerat på kartan som bifogas 
beslutet. 

 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 3 644kr för den 
tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av 
kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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Forts. BMN § 6   dnr E 2015-575 
 
Upplysningar 
 
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga 
kraft, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun 
beviljar. Inom tre veckor från det att länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten ta 
ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp 
ärendet till prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att 
beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
XXXX 



 Sammanträdesprotokoll  
Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 
 2016-01-26 8(19) 

 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

   
    

 

BMN § 7   dnr E 2015-537 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig och ny tillbyggnad av bostad på fastigheten 
Fröskogs-hult 1:20, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 4 bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 18 januari 2016 
behandlas.  
 
XXXX har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig och ny tillbyggnad av 
huvudbyggnaden på fastigheten Fröskogs-hult 1:20.  
Den ursprungliga byggnaden som är 48m² kompletterades 2004 med uterum à 21m². I samband med 
denna tillbyggnad fick XXXX besked om att förändringen inte behövde strandskyddsprövas.  
I november 2015 kontaktade XXXX miljöenheten för att hon ville komplettera sitt boende med ännu 
en tillbyggnad. Denna gång en komplettering med 22 m².  
Eftersom bostaden i och med den nya utbyggnaden växt från 48 till 91 m² och att byggnaden därmed 
ändrat karaktär anser bygg- och miljönämnden att tillbyggnaderna behöver strandskyddsprövas.  
På grund av fastighetens topografi blir förändringen av byggnaden mest märkbar från vattnet. 
Miljöenheten har besökt platsen. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för den befintliga och den planerade utbyggnaden redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Platserna består 
av etablerad tomtmark. Att platserna på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de tillämpliga särskilda 
skälen som listas i 7 kap 18 c § miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att den 
vidtagna och den planerade årgärden inte strider mot strandskyddets syften eftersom områdena idag 
varken är allemansrättsligt tillgängliga eller av särskilt värde för växt- och djurlivet. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintlig och ny 
tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Fröskogs-hult 1:20. Endast den mark som behövs för 
ändamålet får tas i anspråk. 
 
Dispensen förenas med nedanstående villkor: 
 

1. Tillbyggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som bifogas 
beslutet. 

 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 3 644kr för den 
tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av 
kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  
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Forts. BMN § 7   dnr E 2015-537 
 
Upplysningar 
 
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga 
kraft, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun 
beviljar. Inom tre veckor från det att länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten ta 
ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp 
ärendet till prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att 
beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
XXXX 
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BMN § 8   dnr E 2015-614 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för befintlig vindskydd på fastigheten Fröskogs-hult 1:20, 
Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 3 bilagor från miljöstrateg Katrin McCann daterad 18 januari 2016 
behandlas.  
 
XXXX har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av huvudbyggnaden 
(i form av utbyggnad samt uterum) på fastigheten Fröskogs-hult 1:20. I samband med ärendets 
handläggning har det framkommit att det befintliga vindskydd som år 1998 uppfördes på fastigheten 
inte prövats gentemot strandskyddsbestämmelserna. Vindskyddet utgörs av en 2,85m lång och 1,80m 
bred omålad, timrad byggnation med tak och tre väggar. Vindskyddet är placerat intill fastighetsgräns 
vid vattnet på en plats som redan i slutet av 1960-talet tagits i anspråk som uteplats. I slutet av 1990-
talet kompletterade XXXX uteplatsen med aktuellt vindskydd. På grund av fastighetens topografi är 
vindskyddet mest märkbart från vattnet. Miljöenheten har besökt platsen. 
 
Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för det befintliga vindskyddet redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består av etablerad uteplats. 
Att platsen på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de tillämpliga särskilda skälen som listas i 7 kap 
18 c § Miljöbalken.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för befintligt vindskydd på 
fastigheten Fröskogs-hult 1:20.  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, XXXX, en avgift om 3 644 kronor för 
den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av 
kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  
 
Upplysningar 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun 
beviljar. Inom tre veckor från det att länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten ta 
ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp 
ärendet till prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att 
beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga 
kraft. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
XXXX 
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BMN § 9   dnr E 2015-107 
 
Åklagarbeslut om strafföreläggande för brott mot områdesskydd 
 
Skrivelse från Åklagarmyndigheten inkommen den 17 december 2015 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål beslutade den 23 april 2015 (§ 30) att anmäla, i enlighet med 26 kap 
2 § miljöbalken, överträdelser av strandskyddsbestämmelserna på fastigheten XXX i Åmåls kommun.  
 
Åklagarmyndigheten har den 9 december 2015 beslutat att förelägga fastighetsägaren på fastigheten 
XXX, Åmåls kommun, med straff för brott mot områdesskydd enligt 29 kap 2 § 1 st 2 p miljöbalken 
(1998:808). 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 10   dnr E 2015-107 
 
Länsstyrelsens beslut om avslag av överklagan gällande fastigheten Lindheden 1:3, Åmåls 
kommun 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkommen 22 december 2015 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmål (nämnden) beslutade den 23 april 2015 (§ 29) att avslå ansökan om 
strandskyddsdispens för garage och bastu på fastigheten Lindheden 1:3 i Åmåls kommun. 
Trots avslag på ansökan om strandskyddsdispens uppförde fastighetsägaren byggnaderna. 
Nämnden beslutade därför den 27 april 2015, dnr E 2015-107, samt den 20 augusti 2015 (§ 68) om 
åtgärdsföreläggande med viten. 
 
Fastighetsägaren överklagade hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län nämndens beslut från den 23 
april 2015 (§ 29), den 27 april 2015 (dnr E 2015-107) och den 20 augusti 2015 (§ 68). 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat den 18 december 2015 att avslå överklagandena. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 11   dnr E 2016-13 
 
Verksamhetsberättelse för bygg- och miljönämnden avseende miljöenhetens 
verksamhetsområde 2015 
 
Tjänsteskrivelse med bilaga från miljöchef Susanne Nordström daterad 14 januari 2016 behandlas.  
 
I enlighet med 1 kap 12 § miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska varje operativ 
tillsynsmyndighet årligen följa upp och utvärdera sin verksamhet.  
Föreliggande verksamhetsberättelse är Åmåls kommuns uppföljning. Dokumentet redovisar 
uppfyllelsen av bygg- och miljönämndens mål och tillsynsplanering avseende miljöenhetens 
verksamhetsområde för 2015. För att få en helhetsbild av miljöenhetens arbete görs även en 
övergripande redovisning av det arbete som utförs under kommunstyrelsen (miljöövervakning, 
samhällsplanering samt strategiskt miljö- och energiarbete och delar av naturvård). 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden fastställer verksamhetsberättelsen för bygg- och miljönämnden avseende 
miljöenhetens verksamhetsområde 2015 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Miljöenheten 
Kommunstyrelsen 
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BMN § 12   dnr 275/15 
 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage samt rivning av befintligt garage på 
fastigheten Herkules 3, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse inklusive 3 bilagor från bygglovsingenjör Roberth Melby daterad 11 januari 2016 
behandlas.  
 
Fastighetsägaren söker bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage inom fastigheten 
Herkules 3, Åmåls kommun. Bostadshuset är ett prefabricerat hus i ett plan om 132 m² och garaget 
byggs i lösvirke med en yta på 38 m². 
Fastigheten ligger inom detaljplan med planbestämmelser område för bostadsändamål. 
 
Åtgärden avviker från detaljplanen på två punkter: byggnaden är för stor med cirka 10 m² och 
avståndet från huvudbyggnaden till fastighetsgränsen i norr är 5,3 meter och i söder är 4,6 meter från 
fastighetsgräns. I detaljplanen skall fristående hus som är högre än 5 meter placeras minst 6 meter 
från fastighetsgräns. 
Tillväxtenheten bedömer att den sökta åtgärden innebär en liten avvikelse och att bygglov kan 
beviljas med stöd av plan- och bygglagens (PBL) 9 kap 31 b § p 1, bygglov får ges för en åtgärd som 
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens 
eller områdesbestämmelsernas syfte och avvikelsen är liten. 
 
Eftersom åtgärden innebär en liten avvikelse har grannarna fått tillfälle att yttra sig. Ingen hade något 
att erinra mot byggnationen. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar, med stöd av 9 kap 31 b § p 1 PBL, att bevilja bygglov för 
enbostadshus och garage på fastigheten Herkules 3, Åmåls kommun. 
 
Upplysningar 
 

- För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som kontrollansvarig godtas 
byggherrens förslag: Per Josefsson. 

- I detta ärende krävs utstakning. Utstakning ska göras av teknik- och fritidsförvaltning, 
mätningskontoret (tel. 0532-170 68) eller annan med grundläggande mätningsteknisk 
färdighet. Kostnad enligt PBL tillkommer om utstakning utförs av mätningskontoret. 

- Om ett bygglov, rivningslov eller marklov inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dagen beslutet vann laga kraft, upphör lovet att gälla. 

- Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § 
PBL. 
 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökanden ska kontakta tillväxtenheten (tel. 0532-170 60) för ett 
tekniskt samråd. Inför det tekniska samrådet skall den kontrollansvarige redovisa förslag till 
kontrolplan och energibehovsberäkning. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Bygglovsingenjör Roberth Melby 
XXXX 
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BMN § 13    
 
Länsstyrelsens beslut om avslag av överklagande gällande bygglov för telemast och tre 
teknikbodar på fastigheten Humletorp 1:30, Åmåls kommun 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkommen 11 januari 2015 behandlas. 
 
Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun (nämnden) beslutade den 9 december 2015 (§ 121) att 
bevilja bygglov för uppförande av telemast och tre teknikbodar på fastigheten Humletorp 1:30.  
 
Sammanlagt 15 stycken närboende överklagade i tre separata skrivelser nämndens beslut från den 9 
december 2015 hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat den 7 januari 2016 att avslå överklagandena. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
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BMN § 14   dnr 59/16 
 
Återbetalning av bygglovsavgift för fastigheten Höganäs 1:44, Åmåls kommun 
 
Tjänsteskrivelse från plan- och bygglovshandläggare Thomas Carlson daterad 21 januari 2016 
behandlas.  
 
XXXX ansökte om avstyckning 1994. Den 24 mars 1994 gavs beslut om avstyckning. Den 23 april 
2009 fick han positivt förhandsbesked för nybyggnation. 
Den 9 juli 2010 fick han beslut om bygglov, i bygglovet framkommer att ingen byggnation får 
förekomma inom strandskyddat område 300 m från Vänerns strand, byggnationen ligger cirka 260m 
från stranden, området har heller inget biotopskydd. 
   
När utsättning av byggnaden skulle utföras så uppdagades det att byggnationen placeras inom 
strandskyddet. Sökanden ansöker då om strandskyddsdispens som avslås av både kommunen och 
Länsstyrelsen. 
Den sökande borde ha blivit informerad om strandskyddsdispensen redan vid ansökan om 
avstyckingen och absolut vid ansökan om förhandsbeskedet. När man söker ett förhandsbesked så är 
det enbart läget på den tilltänkta byggplatsen som bedöms.  

 
Den sökande har inte blivit informerad om att söka strandskyddsdispens när han sökte förhandsbesked 
och senare bygglov. Även förrättningen är felaktig då strandskyddet skulle beaktats. Kostnaden för 
förhandsbeskedet och bygglovsavgiften bör därför betalas tillbaka till den sökande när ärendet 
felbehandlats i så stor utsträckning.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar att avgiften för förhandsbesked och bygglov återbetalas till den 
sökande.  
 
Jäv 
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz anmäler jäv och deltar således inte i ärendet. 
 
__________________ 
Beslut skickas till: 
Tillväxtenheten 
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BMN § 15       
 
Bygg- och miljönämndens budget 
 
Bygg- och miljönämnden informeras om sin budgetram för år 2016. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________  
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BMN § 16   
 
Delegationsbeslut 
 
Följande dokument behandlas: 

1. Sammanställning av delegeringsbeslut från tillväxtenheten, daterad 26 januari 2016. 
2. Sammanställning av delegeringsbeslut från miljöenheten, daterad 26 januari 2016. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden godkänner rapporteringen. 
 
__________________ 
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BMN § 17    
 
Övrigt/ information 
 

- Återkoppling om Åmåls kommuns hemsida 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________________ 
 
 


